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CONCURSUL NAŢIONAL DE CREATIVITATE DIDACTICĂ  
EDU@TIC 2009,EDIŢIA a VI- a 

 
SCOPUL CONCURSULUI: Optimizarea implementării noilor tehnologii in procesul instructiv-
educativ 
ECHIPA DE PROIECT: Prof. Ersilia Oprescu-Director CCD Dolj 
                                            Prof. Mihaela Iancu-metodist CCD Dolj 
                                           Prof. Camelia Balan-metodist CCD Dolj 
                                           Prof. Dudau Victor-metodist CCD Dolj  
                                           Prof. Codoban Rodica-metodist CCD Dolj 
                                           Prof. Roxana Tîmplaru-inspector de specialitare ISJ Dolj 
                                           Informatician  Mihaela Radoi  CCD Dolj  
PARTENERI:  S.C. SIVECO S.A. ROMANIA 
                           MICROSOFT ROMANIA 
                           UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE AUTOMATICĂ,    
CALCULATOARE  ŞI ELECTRONICĂ   
                     INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

 1.Stimularea creativităţii didactice în domeniul resurselor pentru activitatea de predare, 
învăţare şi evaluare 

 2.Stimularea integrării noilor tehnologii in procesul instructiv. 
 3.Dezvoltarea proiectelor în echipă(cadru didactic de specialitate, psihopedagog, 

informatician, elevi) 
 
GRUP  ŢINTĂ:Cadre didactice din învăţământul preuniversitar,elevi,psihopedagogi. 
 
SECŢIUNI:   1. Softuri educaţionale şi pagini web interactive create pentru învăţare sau evaluare 

2. Concurs tematic la care vor participa  echipaje formate din 3 persoane:           
cadru didactic/informatician,bun utilizator al instrumentelor de lucru Microsoft 
Office(Power Point, Front Page),elevi din învăţământul liceal 

 Fiecare echipa va realiza un proiect cu o tema ce va fi anunţată la festivitatea de deschidere 
pentru a asigura egalitatea de şanse a tuturor concurenţilor.  
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Casa Corpului didactic Dolj 
DATA: 29-30 mai 2009 
EVALUAREA  CONCURSULUI:  
- Calitatea lucrărilor primite 
 - Modul de reflectare în media  
 - CD realizat cu lucrările prezentate la secţiunea 2 înregistrat cu  ISSN.   
- Prin  numărul de participanţi 
- Impactul în rândul cadrelor didactice 
 
    

Director CCD Dolj 
Prof. Ersilia Oprescu        
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                                                       REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a CONCURSULUI NAŢIONAL DE 

CREATIVITATE  DIDACTICĂ EDU@TIC, EDITIA a VI-a 2009 
 
Art. 1 Materialele prezentate trebuie să aibă caracter de originalitate, noutate, aplicabilitate 

practică şi să fie în concordanţă cu programele şcolare. În funcţie de complexitate, 
materialele pot fi elaborate în echipă, care poate include cadre didactice, informaticieni şi 
elevi. 

 Art.2 Materialele pentru Secţiunea I vor fi predate până la data de 22 mai 2009– la sediul 
C.C.D. Dolj, pe suport magnetic (CD-uri), însoţite de o scurtă descriere, cuprinzând: 
numele, unitatea şcolară, titlul lucrării,  scurtă descriere a conţinutului şi valorii ştiinţifice şi 
didactice, precum şi enumerarea instrumentelor folosite. Pentru softurile educaţionale pot fi 
depuse variante demo.  

Informaţii suplimentare: la sediul: C.C.D. Dolj, tel. 421159 sau e-mail:ccd_dj@isj.dj.edu.ro 
Art.3 Prezentarea materialelor in concurs, selectarea prealabila şi premierea se vor face la sediul 
Casei Corpului Didactic Dolj . Materialele vor fi prezentate in data de 30.05.2009 şi susţinute pe 
secţiuni, fără a depăşi 15  minute, excluzând timpul de instalare. 
Art.4 Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se va constitui o Comisie unică ce va fi 

condusă de un preşedinte. În funcţie de numărul lucrărilor, în cadrul secţiunilor se pot 
organiza subsecţiuni. 
Jurizarea materialelor se va realiza de către subcomisii, pe secţiuni, alcătuite din 3 membri: 

• un informatician; 
•  specialisti din disciplina/aria curriculară respectivă. 

Fiecare membru al comisiei / subcomisiei va evalua materialele şi le va nota cu maxim 30 de 
puncte. Numărul maxim de puncte acordate unui material va fi 100, din oficiu fiind acordate 10 
puncte. 

Criteriile de evaluare şi baremurile de notare se stabilesc de către comisie pentru fiecare 
secţiune şi vor fi comunicate înainte de începerea concursului. 
Art.4 Premierea se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate de comisie / 

subcomisie. Se acordă premii I, II, III  şi menţiune pentru fiecare secţiune. Comisia unică 
poate acorda 1 premiu special al juriului. 
Premiile acordate vor consta în cărţi şi obiecte, procurate prin contribuţia unor sponsori şi a 

taxei de participare de 30 RON de persoană, exceptând elevii din cadrul echipelor. Taxa va fi 
achitată la casieria CCD Dolj in momentul înscrierii. Din aceasta se vor acoperi şi cheltuielile legate 
de organizarea concursului, fiecărui participant eliberându-i-se o diplomă de participare. 
Art.5 Participanţii păstrează dreptul de autor asupra materialelor prezentate. Casa Corpului Didactic 

Dolj poate utiliza, în scopul diseminării informaţiilor, prezentările depuse o dată cu 
materialele şi le poate publica, cu acordul autorilor, sub formă de web-site, CD sau publicaţie. 

    
Director C.C.D. Dolj 
Prof. Ersilia Oprescu 
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CONCURSUL NAŢIONAL DE CREATIVITATE DIDACTICĂ  
EDU@TIC 2009,EDIŢIA a VI- a 

 
Program  

 
 Vineri 29 mai 2009-Casa Corpului Didactic Dolj 
 
Orele 12.00 -15.00  Workshop – prezentarea instrumentelor de lucru Microsoft şi a  moda-

lităţilor de utilizare a acestora în vederea realizării de proiecte 

educaţionale  –raportor, reprezentant Microsoft 

Orele 15.00-17.00   Prezentarea unei  selecţii a lucrărilor premiate la ediţiile 

anterioare şi anunţarea tematicii  concursului - Secţiunea II  
 
    
 
Sambata 30 mai 2009 - Casa Corpului Didactic Dolj 
 
Ora 9.00 -  Se vor desfăşura simultan lucrările pe secţiuni: 
 
1. Softuri educaţionale şi pagini web interactive create pentru învăţare sau evaluare 

2. Concurs tematic – orele 9.00-12.00 elaborarea proiectelor educaţionale de către  echipajele 
înscrise in concurs, folosind instrumente de lucru Microsoft în concordanta cu tematica anunţată:     
-începând cu ora 12.30  prezentarea proiectelor realizate de fiecare echipă (15 minute pentru fiecare 
echipă) 
 

 
 

Date de contact : Prof. met. Iancu Mihaela -CCD Dolj 
Telefon serviciu: 0251 421 159/ 0743 641 479 


